หน่ วยการเรียนรู้ที่ 3 การเขียนเรียงความ
เรื่องที่ 1 หลักการเขียนเรียงความ

ใบงานที่

3.1 หลักการเขียนเรียงความ

คําชี้แจง

ให้นกั เรียนตอบคําถามต่อไปนี้

1. เรียงความ หมายถึงอะไร

2. เรียงความ มีลกั ษณะสําคัญอย่างไร

3. เรียงความเชิงแสดงความรู้ มีลกั ษณะอย่างไร

4. เรียงความเชิงสร้างสรรค์ มีวธิ เี ขียนอย่างไร
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หน่ วยการเรียนรู้ที่ 3 การเขียนเรียงความ
เรื่องที่ 1 หลักการเขียนเรียงความ

5. การเลือกหัวข้อเรือ่ งและการกําหนดจุดมุง่ หมายในการเขียนเรียงความ มีความจําเป็ นอย่างไร

6. ชื่อเรือ่ งทีด่ ตี อ้ งมีลกั ษณะอย่างไร
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หลักภาษาฯ ม.5

หน่ วยการเรียนรู้ที่ 3 การเขียนเรียงความ
เรื่องที่ 1 หลักการเขียนเรียงความ

ใบงานที่

3.1 หลักการเขียนเรียงความ

คําชี้แจง

ให้นกั เรียนตอบคําถามต่อไปนี้

1. เรียงความ หมายถึงอะไร
งานเขียนร้อยแก้วทีมุ่ ่งถ่ายทอดความรู้ ความคิด ประสบการณ์ของผูเ้ ขียนให้ผอู้ ่านได้รบั รูเ้ รือ่ งราว โดยมีโครงสร้าง
ทีป่ ระกอบด้วย คํานํา เนื้อเรือ่ ง และสรุป

2. เรียงความ มีลกั ษณะสําคัญอย่างไร
1) มีความเป็ นเอกภาพ คือ มีใจความหรือเรือ่ งราวทีก่ ล่าวถึงเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ เพียงเรือ่ งเดียวอย่างชัดเจน
และมีเหตุมผี ลสอดคล้องกัน
2) มีสมั พันธภาพ คือ มีเนื้อเรือ่ งหรือข้อความทีเ่ กีย่ วโยงกันเป็ นลําดับ มีความต่อเนือ่ งกัน และข้อความในแต่ละ
ย่อหน้าจะต้องมีความสัมพันธ์กนั ตลอดทัง้ ย่อหน้า และมีเหตุผลรองรับร้อยต่อกันตลอดทัง้ เรือ่ ง รวมทัง้ การใช้
คําและประโยคต่างๆ จะต้องมีความกลมกลืนเป็ นเนื้อเดียวกันและสือความหมายได้
่
ชดั เจน
3) มีสารัตถภาพ คือ การเน้นหรือยํ้าความ เรียงความแต่ละเรือ่ งต้องมีสาระทีส่ มบูรณ์ตลอดทัง้ เรือ่ ง ความสมบูรณ์
ของเนื้อหามาจากการวางโครงเรือ่ งทีด่ ี การกําหนดย่อหน้าทีส่ มบูรณ์ คือ แต่ละย่อหน้าต้องมีประโยคใจความ
สําคัญเด่นชัด มีประโยคขยายทีเ่ น้นความสําคัญของเรือ่ งให้ปรากฏเด่นชัดยิง่ ขึ้น

3. เรียงความเชิงแสดงความรู้ มีลกั ษณะอย่างไร
เป็ นการเขียนเรียงความทีผ่ เู้ ขียนอธิบายความรูใ้ นสิง่ ทีเ่ ขียนถึงลักษณะสําคัญ คุณค่า สิง่ ทีท่ าํ ให้เกิดความคิด
เช่นนัน้ โดยมุ่งให้ขอ้ เท็จจริง แสดงเหตุผลจนทําให้ผอู้ ่านเกิดความรู้ ความเข้าใจ เรียงความประเภทนี้ ได้แก่
การเขียนเรียงความทางวิชาการ เป็ นต้น

4. เรียงความเชิงสร้างสรรค์ มีวธิ เี ขียนอย่างไร
ผูเ้ ขียนจะต้องนําเสนอความคิดทีแ่ ปลกใหม่ ทันสมัย สร้างสรรค์ เพือ่ ให้ผอู้ ่านเกิดความรูส้ กึ เพลิดเพลิน ติดตาม
อ่านข้อความโดยไม่เบือ่ ความคิดริเริม่ ในการเขียนเรียงความทําได้หลายแนวทาง เช่น ความคิดริเริม่
ในกระบวนการคิดแบบจินตนาการ คือ การใช้จนิ ตนาการของผูเ้ ขียน สร้างเรือ่ ง สร้างมโนภาพ แล้วเขียนเป็ นเรือ่ งราว
ออกมาให้ผอู้ ่านได้อ่านแล้วเกิดจินตนาการคล้อยตามสิง่ ทีผ่ เู้ ขียนนําเสนอ
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หน่ วยการเรียนรู้ที่ 3 การเขียนเรียงความ
เรื่องที่ 1 หลักการเขียนเรียงความ

5. การเลือกหัวข้อเรือ่ งและการกําหนดจุดมุง่ หมายในการเขียนเรียงความ มีความจําเป็ นอย่างไร
ช่วยให้ผเู้ ขียนกําหนดเรือ่ งราวทีจะเขี
่ ยนว่า จะเขียนเกีย่ วกับอะไร เพือ่ อะไร และมีจุดมุ่งหมายให้ผอู้ ่านได้รบั สิง่ ใด
จากเรียงความเรือ่ งนี้

6. ชื่อเรือ่ งทีด่ ตี อ้ งมีลกั ษณะอย่างไร
ชือ่ เรือ่ งทีด่ ตี อ้ งครอบคลุมเนื้อหาทัง้ หมด เมือ่ อ่านชือ่ เรือ่ งแล้วต้องเป็ นทีส่ นใจ สะดุดตาผูอ้ ่าน เกิดความรูส้ กึ
อยากทราบเรือ่ งราวทีเ่ กิดขึ้นในเนื้อเรือ่ งต่อไป
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หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4 การเขียนเชิงวิชาการ
เรื่องที่ 2 การเขียนบันทึกข้ อมูล

ใบงานที่

4.3 รูปแบบการเขียนบันทึกข้อมูล

คําชี้แจง

ให้นกั เรียนศึกษาข้อมูลทีเ่ ห็นว่ามีประโยชน์และน่าสนใจจากการอ่าน การฟั ง และการสังเกต
แล้วนํามาเขียนลงในบัตรบันทึกข้อมูลต่อไปนี้

บัตรบันทึกจากการอ่าน

บัตรบันทึกจากการฟัง
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หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4 การเขียนเชิงวิชาการ
เรื่องที่ 2 การเขียนบันทึกข้ อมูล

บัตรบันทึกจากการสังเกต
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หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4 การเขียนเชิงวิชาการ
เรื่องที่ 2 การเขียนบันทึกข้ อมูล

ใบงานที่

4.3 รูปแบบการเขียนบันทึกข้อมูล

คําชี้แจง

ให้นกั เรียนศึกษาข้อมูลทีเ่ ห็นว่ามีประโยชน์และน่ าสนใจจากการอ่าน การฟั ง และการสังเกต
แล้วนํามาเขียนลงในบัตรบันทึกข้อมูลต่อไปนี้

บัตรบันทึกจากการอ่าน

บัตรบันทึกจากการฟัง

(พิจารณาตามคําตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4 การเขียนเชิงวิชาการ
เรื่องที่ 2 การเขียนบันทึกข้ อมูล

บัตรบันทึกจากการสังเกต

(พิจารณาตามคําตอบของนักเรียน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครูผสู้ อน)
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หน่ วยการเรียนรู้ที่ 5 การเขียนสารคดี
เรื่องที่ 1 หลักการเขียนสารคดี

ใบงานที่

5.1 หลักการเขียนสารคดี

คําชี้แจง

ให้นกั เรียนเขียนอธิบายตามหัวข้อทีก่ ําหนด

1. ความหมายของสารคดี

2. สารคดีท่องเทีย่ ว

3. สารคดีเกีย่ วกับสัตว์

4. การเขียนบทนํ าเรือ่ งสารคดี

5. การเขียนเนื้อเรือ่ งสารคดี

6. การเขียนสรุปสารคดี
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หน่ วยการเรียนรู้ที่ 5 การเขียนสารคดี
เรื่องที่ 1 หลักการเขียนสารคดี

ใบงานที่

5.1 หลักการเขียนสารคดี

คําชี้แจง

ให้นกั เรียนเขียนอธิบายตามหัวข้อทีก่ ําหนด

1. ความหมายของสารคดี
สารคดี เป็ นงานเขียนทีเ่ รียบเรียงขึ้น มีจุดมุ่งหมายเพือ่ ให้ความรู้ ข้อคิด คติเตือนใจและบอกเล่าข้อเท็จจริง
บางสิง่ บางอย่างหรืออาจจะบอกหลายอย่างพร้อมกันก็ได้ เนื้อหาสาระของสารคดีอาจเกีย่ วข้องกับความรูต้ ่างๆ ในโลก

2. สารคดีท่องเทีย่ ว
มีลกั ษณะเป็ นข้อเขียนบันทึกเรืองราวและประสบการณ์
่
จากการเดินทางท่องเทีย่ วของผูเ้ ขียน หรือประสบการณ์
ในการใช้ชวี ติ อยูใ่ นสถานทีน่ นั ้ ๆ

3. สารคดีเกีย่ วกับสัตว์
เป็ นข้อเขียนเล่าถึงสภาพธรรมชาติ ลักษณะ กิจกรรมหรือเหตุการณ์ทสี ่ ตั ว์เข้าไปเกียวข้
่ อง หรือประวัติ
ความเป็ นมาของสัตว์

4. การเขียนบทนํ าเรือ่ งสารคดี
เป็ นการเริม่ ต้นเรือ่ ง เพือ่ สร้างความสนใจให้กบั ผูอ้ ่าน โดยการเกริน่ ให้ผอู้ ่านทราบว่า เรือ่ งนัน้ เป็ นเรือ่ งเกีย่ วกับอะไร
มีจุดมุ่งหมายอย่างไร มีสาระสําคัญอย่างไร มีประโยชน์ต่อผูอ้ ่านอย่างไร โดยการกล่าวในภาพรวมและแสดงทรรศนะ
อย่างกว้างๆ ไม่ได้อธิบายรายละเอียด

5. การเขียนเนื้อเรือ่ งสารคดี
เป็ นการดําเนินเรือ่ งโดยการขยายรายละเอียดเนื้อความทีน่ ําเสนอในบทนํา เพือ่ ให้ผอู้ ่านเข้าใจ ได้ทราบข้อมูล
รายละเอียดตามจุดมุง่ หมายทีวางไว้
่
เนื้อเรือ่ งจะสัน้ หรือยาวขึ้นอยู่กบั จุดมุ่งหมายของผูเ้ ขียน เมืออ่
่ านจบแล้วผูอ้ ่าน
ต้องได้รบั ประโยชน์ครบถ้วนตามจุดมุ่งหมายทีผ่ เู้ ขียนกําหนดไว้

6. การเขียนสรุปสารคดี
เป็ นการเขียนข้อความในย่อหน้าสุดท้ายของเรือ่ ง เป็ นการสรุปปิดท้ายเรือ่ งเมือ่ ผูเ้ ขียนเห็นว่าได้กล่าวเนื้อหาสาระ
ครบถ้วนแล้ว โดยผูเ้ ขียนต้องใช้ศลิ ปะในการเขียนเพือ่ สร้างความประทับใจแก่ผอู้ ่าน
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